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1. Rekisterinpitäjä
LUT-Yliopisto
Y-tunnus 0245904-2
Osoite Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelin 0294 462 111
Sähköposti info@lut.fi
2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Opintopalveluiden johtaja Janne Hokkanen
Puhelin 040 900 3617
Sähköposti janne.hokkanen@lut.fi
Asiakkuuspäällikkö Sari Valkeapää
Puhelin 040 535 1935
Sähköposti sari.valkeapaa@lut.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lakimies Anne Himanka
Puhelin 050 564 4623
Sähköposti tietosuoja@lut.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tarjoaman täydennyskoulutuksen järjestäminen, täydennyskoulutukseen osallistumisen dokumentointi sekä täydennyskoulutuksen markkinointi
Täydennyskoulutusrekisteriin kuuluvat täydennyskoulutuksen osallistujat.
Yhteistyöverkostorekisteriin kuuluvat täydennyskoulutuksessa käytetyt kouluttajat, rahoittajat,
koulutustilojen tarjoajat sekä media-talojen yhteyshenkilöt.
Suoramarkkinointirekisteri sisältää täydennyskoulutuksen tärkeät kohderyhmät, joille voidaan
tarjota koulutusta (kuten asiantuntijat, johtajat, yritysten HR- ja koulutusyhteyshenkilöt).
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5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden osalta henkilötietojen käsittelyperuste on
sopimussuhde.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste opintorekisteriin vietävien opintosuoritusten osalta on
lakisääteinen velvoite, tarkennettuna laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.
Täydennyskoulutuksen järjestämisen mahdollistamiseksi ylläpidettävän yhteistyöverkostorekisterin käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Yhteistyöverkostoihin lasketaan
kuuluvaksi mm. täydennyskoulutuksessa käytetyt kouluttajat, rahoittajat, koulutustilojen tarjoajat sekä mediatalot.
Täydennyskoulutuksen osalta ylläpidetään suoramarkkinointirekisteriä, jonka osalta henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai suostumus. Suoramarkkinointirekisteriin on kerätty julkisia yhteystietoja yritysten hr-henkilöstöstä, asiantuntijoista sekä johtajista, joille täydennyskoulutusta voidaan tarjota.

6. Tietosisältö ja säilytysajat
Täydennyskoulutuksen osallistujista säilytettävät tiedot: Nimi, työnantajayritys, syntymäaika/henkilötunnus, sukupuoli, kieli, kansallisuus, erityisruokavalio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, kaupunki, koulutus, opiskelijastatus LUT:ssa, opiskelijanumero, alumnius,
alumniuteen liittyen mahdollisesti tieto valmistumisajankohdasta, koulutus sekä tiedekunta,
työtehtävä, osasto, organisaatiotaso, hinnasto, maksuehto, markkinointilupa, ensisijainen
markkinointitapa, kiinnostukset tuotteisiin, markkinointilistajäsenyys, yhteydenpito sekä kiinnostukset, perumiset ja osallistumiset koulutuksiin.
Täydennyskoulutuksen yhteistyöverkostosta säilytetään seuraavia tietoja: Nimi, työnantajayritys, syntymäaika/henkilötunnus (kouluttajat), sukupuoli, kieli, kansallisuus, erityisruokavalio
(kouluttaja), puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, kaupunki, koulutus, työtehtävä,
osasto, organisaatiotaso, asiantuntijuus (kouluttaja), LUT-työnantajana (kouluttaja), markkinointilupa, markkinointilistajäsenyys, yhteydenpito, yhteys koulutuksiin (kouluttaja).
Suoramarkkinointirekisterissä säilytetään seuraavia tietoja: Nimi, työnantajayritys, sukupuoli,
kieli, kansallisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, kaupunki, koulutus, alumnius, työtehtävä, osasto, organisaatiotaso, hinnasto, maksuehto, markkinointilupa, ensisijainen markkinointitapa, kiinnostukset tuotteisiin, markkinointilistajäsenyys, yhteydenpito sekä
kiinnostus koulutuksiin.
Tietoja säilytetään opintorekisteriin vietävien opintosuoritusten osalta pysyvästi.
Muita täydennyskoulutuksen ylläpitämiä tietoja säilytetään niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on täydennyskoulutuksen toiminnan kannalta tarpeellista. Rekistereissä olevaa tietoa käydään läpi aktiivisesti ja tarpeettomiksi käyneet tiedot poistetaan täydennyskoulutuksen ylläpitämistä rekistereistä tai mikäli rekisteröity tietojensa poistamista vaatii ja tämä on voimassa
olevan lainsäädännön puitteissa mahdollista.
7. Käytettävät tietojärjestelmät
Lappeenrannan teknillisen yliopiston omalla serverillä sijaitseva asiakastietojärjestelmä.
8. Tietolähteet
Pääasiassa tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Suoramarkkinoinnin osalta tietoja kerätään yritysten julkisilta www-sivuilta, toimialarekistereistä (kaupallinen toimija) tai messu- ja
tapahtumajärjestäjien toimittamista katalogeista tai osoitteistoista.

9. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on
pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen
toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää
järjestelmän asianmukaisen toiminnan.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä selainpohjaisissa järjestelmissä.
10. Tietojen siirto tai luovuttaminen
Henkilötietoja ei siirretä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ulkopuolisille tahoille.
11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Ainoastaan työnkuvansa puolesta tietoja tarvitsevilla on oikeudet täydennyskoulutuksen asiakastietojärjestelmään. Käytetty asiakastietojärjestelmä sijaitsee Lappeenrannan teknillisen yliopiston omalla palvelimella, jonka tietoturvallisuus on riittävällä tavalla varmistettu. Mikäli osallistujalistoja säilytetään väliaikaisesti täydennyskoulutuksen henkilökunnan omalla kovalevyllä, on myös kovalevyllä sijaitsevien tietojen tietoturvallisuus varmistettu yliopiston tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.
13. Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojen käsittelyssä ei suoriteta automaattista päätöksentekoa.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17).
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoitettu kohdassa 3.

